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สรุปและอภิปรายผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพที่มีต่อ  
“การจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โดย คณะทำงานดำเนินการตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน 
ดำเนินการตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) กองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพที่มีต่อ “การจัดการความรู้
ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดทำแบบสอบถามในระบบ 
Google form ส่งให้บุคลากรกองกิจกรรมทางกายฯ เป็นผู้ตอบแบบสอบถามฯ  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อทราบถึงความต้องการต่อข้อมูลและความรู ้ที ่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของ                  

กอง กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
2. เพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ (LO) ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 

ขอบเขตเป้าหมาย 
          1. ขอบเขตด้านเวลา 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2565 
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

บุคลากรของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 42 ราย (อัตรากำลังของหน่วยงาน            
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 45 ราย) 

3. ขอบเขตด้านข้อมูล 
          แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและ       

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  ส่วนที่ 3 
คือ เรื่อง/ความรู้ที่ต้องการให้นำมาจัดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่วนที่ 4 คือ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 93 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 
61.9 รองลงมา คือ เพศชาย จำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.1 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
อยู่ในระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.6 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่ามากที่สุด คือ 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.5 และมีประสบการณ์ทำงานระหว่าง 0 – 5 ปี มากที่สุด
จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.7 เป็นข้าราชการมากที่สุด จำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.5 ส่วนใหญ่
ดำรงตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด จำนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.7 และดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขมากที่สุด จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.5 กลุ่มงานที่ตอบแบบสอบถามเป็นจำนวน
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มากที่สุดสอดคล้องกับจำนวนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ คือ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน 
จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 31  

 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลความพึงพอใจ/ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทราบว่ากองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.2 แต่ยังมีเจ้าหน้าที่จำนวน 2 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 4.8 ที่ยังไม่ทราบว่ามีการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 

  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการจัดการความรู้กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ มี
รายละเอียดดังนี้ 
ตาราง     ตารางแสดงจำนวน/ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการความรู้ของ       
             กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
จำนวน/ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม 

มากที่สุด
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

มาก
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. การดำเนินการของคณะทำงานฯ ตัวชี้วัด 2.4 มีความ
ชัดเจน รวดเร็ว และสมบูรณ์ 

30 71.4 12 28.6 

2. โครงการ KM กอง/แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมที่
ครอบคลุมด้านการจัดการความรู้และการผลักดันองค์กรสู่
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

30 71.4 12 28.6 

3. เวลากิจกรรมมีความเหมาะสม ชัดเจน 31 73.8 11 26.2 
4. การเลือกเรื่องความรู้ที่นำมาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรง

เหมาะสม และชัดเจนต่อภารกิจของกองฯ 
29 69.1 13 30.9 

5. จำนวนครั้งของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหมาะสม 
คือ เดือนละครั้ง 

33 78.6 9 21.4 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้สามารถนำไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในงานประจำได้ 

31 73.8 11 26.2 

 

จากตารางข้างต้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามฯ มีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองฯ ในระดับมากท่ีสุด เฉลี่ยร้อยละ 73 และในระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ 27 ตามลำดับ  

ผู้ตอบแบบสอบถามฯ ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ได้เป็นภาระงานที่
เพ่ิมข้ึนมากที่สุด จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.1 และคิดเห็นว่าผู้บริหารควรสนับสนุนงบประมาณในงาน
การจัดการความรู้ขององค์กร เช่น การศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานนอกสถานที่ การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้
ความรู้ เป็นต้น มากที่สุดจำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.2 
 
ส่วนที่ 3  หัวข้อเรื่อง/ความรู้ที่ต้องการให้นำมาจัดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

1. ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย การเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร 
2. งานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
3. แนวทางการพัฒนาสุขภาพประชาชนไทยเพ่ือให้เหมาะสมกับช่วงกลุ่มวัย 
4. ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ระเบียบการเงิน การคลัง พัสดุ การเกษียณอายุราชการ 



 สรุปและอภิปรายผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพที่มีต่อ  
“การจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 

5. การวางแผนและการติดตามประเมินผลโครงการ 
6. การสะท้อนผลการดำเนินงานของผู้บริหารหน่วยงาน 
7. ความรู้ เทคนิคการทำสื่อแอนนิเมชั่น 
8. มารยาท ความเป็นไทย และความสามัคคีรวมถึงการละลายพฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็น

หนึ่งเดียวกัน 
 
ส่วนที ่4   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรจัดระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน เช่น สรุปโครงการประจำปี สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่ผ่านมา 
ทาง website ให้เข้าถึงง่าย และเป็นระเบียบ 

2. ควรจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน เพื ่อละลายพฤติกรรม และลดความ             
เลื่อมล้ำทางความคิดของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

3. ควรเชิญบุคคลภายนอกที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางหรือโดดเด่นเรื ่องวิชาการมาบรรยายให้
ความรู้แก่บุคลากร 

4. ควรผลักดันให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และมีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ 
5. ควรมีการกำหนดกรอบการจัดเวที KM ให้ชัดเจน ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ

ออนไลน์เพิ่มเติม ในกรณีบุคลากรบางรายติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมที่กองฯ แบบ onsite
จะได้เข้าร่วมทางออนไลน์ได้อีกช่องทาง  

6. ควรให้มีการศึกษาดูงานภายนอกหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชนในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ผู้สรุปผลการสำรวจฯ 
 
 

นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์  
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
ผู้ตรวจสอบสรุปผลการสำรวจฯ 


